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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pulau Batam ialah salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan 

langsung dengan territorial laut Singapura dan Malaysia. Hal ini kemudian 

melahirkan harapan baru untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kota 

Batam. Kondisi geografis ini didukung oleh mudahnya akses transportasi laut 

menggunakan kapal Ferry. Kota Batam menawarkan tempat-tempat menarik 

untuk wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik Kota Batam, dalam tiga tahun belakangan, kedatangan wisatawan 

mancanegara melalui pelabuhan udara dan laut terus meningkat. Pada tahun 2016, 

wisatawan yang datang ke Kota Batam sebanyak 1.422.949 jiwa, sedangkan pada 

tahun 2017 mengalami peningkatan yakni sebanyak 1.507.273 jiwa.1 Hingga 

November 2018, tercatat sebanyak 1.654.091 jiwa wisatawan mancanegara yang 

berkunjung ke Pulau Batam dengan wisatawan mancanegara terdekat yakni 

Singapura mencapai angka 1.121.932 jiwa dan Malaysia mencapai 273.373 jiwa. 2 

Namun, dari banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Batam, tentu ada 

sejumlah wisatawan yang memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan 

                                                             
1 BPS Kota Batam. n.d. “Jumlah Wisata Mancanegara Yang Datang Melalui Pelabuhan Udara Dan 

Laut Tahun 2011-2018 Di Kota Batam.” 
https://batamkota.bps.go.id/dynamictable/2019/01/21/39/jumlah-wisatawan-mancanegara-
yang-datang-melalui-pelabuhan-udaran-dan-laut-jiwa-perbulan-2011-2018.html. Diakses 13 
April 2019. 

2 “Wisman Ke Batam Sudah Tembus 1,6 Juta | Batampos.Co.Id.” n.d. 
https://batampos.co.id/2019/01/08/wisman-ke-batam-sudah-tembus-16-juta/. Diakses 13 
April 2019. 
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terkait pariwisata di Batam yakni penyandang disabilitas. Disabilitas meliputi 

keterbatasan fisik, mental, serta fisik dan mental, yang berakibat kepada 

ketidakmampuan seseorang tersebut untuk melakukan aktivitas di lingkungannya 

yang terhambat oleh fasilitas yang belum layak, sehingga menjadikannya disabled 

(lumpuh/ tidak dapat bergerak bebas), sehingga muncul istilah disabilitas yang 

saat ini dipakai oleh penyandang difabel atau penyandang disabilitas. 3 

Penyandang disabilitas memiliki Hak Asasi Manusia yang melekat 

padanya sejak terlahir ke dunia ini, sama seperti manusia non-disabilitas. Oleh 

karena itu, keberadaan disabilitas pun harus dilindungi oleh negara, serta dihargai 

oleh sesama masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 I ayat 2 

(amandemen ke-2) menyatakan bahwa; 

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif 
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 

Bahwa selanjutnya, Hak Asasi Manusia ialah milik siapapun yang telah 

lahir di dunia ini, sempurna maupun tidak. Oleh sebab itu ketentuan pada Bab XA 

tentang Hak Asasi Manusia (amandemen ke-2) pada Undang-Undang Dasar 1945 

telah mencakup hak dasar dan pengakuan terhadap keberadaan disabilitas di 

Indonesia. 

Dengan diratifikasinya Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang 

Disbailitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) oleh 

Pemerintah Indonesia, tepatnya pada tanggal 30 Maret 2007 di New York yang 

kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional yang dijadikan Undang-Undang 
                                                             
3 World Health Organization. 2017. “World Health Organization | Disabilities.” WHO. 

https://www.who.int/topics/disabilities/en/. Diakses pada 13 April 2019. 
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Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi 

Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of 

Persons With Disabilities) tersebut. 4 Ratifikasi yang dilakukan Indonesia 

terhadap UNCRPD menunjukkan bahwa Indonesia memang sungguh-sungguh 

akan melaksanakan serta berpartisipasi dalam pemberian penghormatan hak-hak, 

kemudian melindungi, memenuhi, serta memajukan hak-hak yang dimiliki oleh 

penyandang disabilitas. Upaya tersebut diharapkan dapat memajukan serta 

mensejahterkan penyandang disabilitas di Indonesia. 

Perwujudan perlindungan hukum yang diberikan yakni dengan 

dirumuskannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 

tentang Penyandang Disabilitas yang dianggap sudah tidak relevan untuk menjadi 

payung hukum para penyandang disabilitas saat ini di Indonesia. Meteri muatan 

undang-undang yang baru telah mengesampingkan belas kasihan (charity based) 

serta dalam pemenuhan hak-haknya telah diberikan ruang agar penyandang 

disabilitas dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia bermartabat. Salah satu 

dari hak-hak tersebut ialah hak terkait kebudayaan dan pariwisata untuk 

penyandang disabilitas. Hak mengenai kebudayaan dan pariwisata untuk 

penyandang disabilitas ini dimuat dalam Pasal 16 huruf (a), (b) dan (c) Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

yang berisi sebagai berikut; 

                                                             
4 “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG 

PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES 
(KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS).” n.d. 
www.bphn.go.id. Diakses pada 19 Maret 2019. 
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“Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi 
hak: 

a) Memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi 
secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya; 

b) Memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan 
wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, 
dan/ atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan 

c) Mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan 
Akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai 
wisatawan.” 

Dengan diakuinya hak tersebut maka baik pemerintah pusat beserta 

pemerintah daerah harus turut berpartisipasi dalam perwujudan hak tersebut sesuai 

dengan amanat Undang-Undang. Begitupula dengan pihak terkait yang bergerak 

di bidang pariwisata sangat perlu untuk mulai memikirkan bagiamana 

memberikan akses yang lebih baik untuk wisatawan disabilitas dalam rangka 

menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang 

disabilitas yakni salah satunya ialah hak kepariwisataan. 

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam kegiatan seni dan budaya dan dalam melakukan kegiatan wisata, tentu 

membutuhkan infrastruktur yang mempermudah penyandang disabilitas fisik 

untuk mengeksplorasi tempat wisata terkait seperti pusat perbelanjaan atau mall. 

Mall di Batam memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan sebab dapat 

menikmati wisata belanja hingga wisata kuliner dalam satu tempat. Namun, 

kurang memadai nya fasilitas disabilitas di tempat wisata tersebut, tentu 

menghambat aktivitas yang seharusnya dapat dilakukan oleh penyandang 

disabilitas.  

Selain itu, tempat wisata ikonik, bersejarah, serta memiliki daya tarik 

wisata belum pernah penulis temui yang menyediakan huruf braille untuk 
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perolehan informasi kebudayaan bagi disabilitas netra, kemudian minimnya jalur 

khusus disabilitas netra pada jalan setapak maupun di dalam tempat wisata 

lainnya. Kemudian belum adanya interpreter bahasa isyarat (sign language) 

berstandar internasional sehingga wisatawan disabilitas rungu dapat memperoleh 

informasi dalam rangka memperluas wawasan pengetahuan budaya, dan fasilitas 

lainnya yang dapat diusahakann untuk mempermudah penyandang disabilitas fisik 

atau disabilitas jenis lainnya. 

Seperti Singapura yang terus berusaha memperbaiki fasilitas publik agar 

ramah disabilitas, termasuk taman hiburan dan tempat wisata di beberapa tempat 

yang telah ramah disabilitas5, Batam sebagai daerah terdekat sudah perlu untuk 

melakukan hal yang sama, sebab siapa saja berpotensi menjadi penyandang 

disabilitas. 

Dengan mendalami fenomena yang ada, penulis ingin mendalami lebih 

lanjut mengenai upaya pemenuhan hak kepariwisataan terutama wisatawan 

penyandang disabilitas yang bertandang ke Kota Batam terkait kemudahan 

mengakses tempat wisata, maka penulis mengambil judul “Pemenuhan Hak 

Kebudayaan dan Pariwisata Wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik Di 

Kota Batam”. Bersama dengan penelitian ini, yang kemudian diharapkan adalah 

agar dapat menggerakkan  pemerintah Kota Batam bersama pengelola tempat 

wisata akan pentingnya dukungan bagi penyandang disabilitas serta turut 

memperjuangkan hak kepariwisataan yang dimiliki wisatawan penyandang 

disabilitas mancanegara maupun lokal, menjunjung kesetaraan hak, penghormatan 

                                                             
5 “DPA - The Disabled People’s Association.” n.d. https://www.dpa.org.sg/resources/accessible-

singapore-for-tourists/. Diakses pada 13 April 2019. 
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serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan tujuan utama 

bersama yakni  Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa terkait Hak-hak Individu 

dengan Disabilitas (United Nations Convention On The Rights Of Persons With 

Disabilities yang telah diadopsi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2011. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latarbelakang tersebut diatas maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

a) Bagaimana kondisi terkini terkait potensi kedatangan wisatawan disabilitas 

serta masalah yang timbul akibat kurangnya fasilitas untuk mempermudah 

akses wisatawan penyandang disabilitas fisik di Kota Batam? 

b) Apa saja kendala dalam upaya pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata 

wisatawan dengan disabilitas fisik dalam memperoleh kesamaan dan 

kesetaraan serta kemudahan akses terhadap kepariwisataan di Kota 

Batam? 

c) Upaya lanjutan apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah bersama 

dengan pengelola tempat-tempat wisata di Kota Batam dalam memberikan 

fasilitas aksesibilitas yang lebih mumpuni, agar hak kebudayaan dan 

pariwisata penyandang disabilitas fisik dapat dipenuhi dengan baik dan 

menyeluruh? 

C. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berikut tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini; 
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a) Untuk mengetahui kondisi terkini terkait potensi kedatangan 

wisatawan disabilitas serta masalah yang timbul akibat kurangnya 

fasilitas wisata yang memudahkan penyandang disabilitas fisik di 

Kota Batam. 

b) Untuk menganalisa lebih lanjut terkait kendala-kendala yang 

ditemui dalam upaya pemenuhan hak kepariwisataan wisatawan 

dengan disabilitas fisik dalam memperoleh kesamaan dan 

kesetaraan serta kemudahan akses terhadap kepariwisataan di Kota 

Batam 

c) Untuk mempelajari lebih mendalam mengenai kemungkinan 

upaya-upaya lanjutan yang dapat dilakukan pemerintah daerah 

bersama dengan pengelola tempat-tempat wisata di Kota Batam 

dalam memberikan fasilitas aksesibilitas yang lebih mumpuni, agar 

hak kepariwisataan penyandang disabilitas fisik dapat dipenuhi 

dengan baik dan menyeluruh 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh melaui penelitian ini 

ialah sebagai berikut; 

a) Manfaat secara Teoritis 

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan adanya 

manfaat teoritis yang dapat diperoleh, yakni untuk memperluas 

ilmu pengetahuan penulis di bidang Ilmu Hukum secara umum, 

Khususnya, agar wawasan penulis semakin bertambah melalui 
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penulisan penelitian pemenuhan hak kepariwisataan wisatawan 

penyandang disabilitas fisik di Kota Batam. 

b) Manfaat secara Praktis 

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini turut 

memberikan informasi yang berguna serta sumbangan pemikiran 

terkait upaya-upaya lanjutan pemenuhan hak kepariwisataan 

wisatawan penyandang disabilitas khususnya fisik di Kota Batam  

yang dapat dilakukan pemerintahan daerah bersama dengan 

pengelola tempat-tempat wisata di Kota Batam dalam memberikan 

fasilitas yang aksesibel untuk wisatawan penyandang disabilitas 

fisik mancanegara maupun lokal. 
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